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چکیده
، پدیدههای الکترودینامیک کوانتومی از قبیل تابش فوتونهای پر انرژی توسط الکترونها،در برهمکنش لیزرهای فوق پرتوان با پالسما
 در این مقاله سازوکار برهمکنش لیزر با.بهداماندازی واکنش تابش و یا خلق پاد ذرات میتواند سازوکار برهمکنش را تحت تأثیر قرار دهد
 با پالسمای کمچگال در حضور نیروی واکنش تابش با استفاده از شبیهسازی1023 W/cm2 قطبشهای خطی و دایروی با شدت بزرگتر از
 نتایج نشان میدهند که پدیده بهدام اندازی واکنش تابش برای لیزر با قطبش دایروی قویتر از قطبش خطی.ذره در سلول بررسی شده است
 همچنین چگالی فوتونهای گسیل. چگالی الکترونهای بهدام افتاده بزرگتر از قطبش خطی است، در برهمکنش لیزر با قطبش دایروی.است
 لحاظ، در زمانهای بعدتر برهمکنش، برای هر دو قطبش لیزر.شده توسط الکترونها برای قطبش دایروی بزرگتر از قطبش خطی است
 انرژی قطع فوتونهای گسیل شده برای. منجر به کاهش قابلتوجه انرژی قطع الکترونها میشود،نمودن گسیل فوتون و نیروی واکنش تابش
.قطبش دایروی بزرگتر از قطبش خطی است
 واکنش تابش، پالسما- برهمکنش لیزر، قطبش لیزر:کلیدواژهها
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Abstract
In ultra-high power laser interaction with plasma, quantum electrodynamics phenomena such as high
energy photon emission by electrons, radiation reaction trapping, and anti-particle creation can affect the
interaction mechanism. In the present work, the interaction mechanism of the circular and linear laser
with an intensity higher than 1023 W/cm2 with rarified plasma in the presence of the radiation reaction
force has been investigated using particle in cell simulation. The results indicate that radiation reaction
trapping for circular polarization is more effective than the linear one. Also, photons emitted by electrons
have a higher density for circular polarization. For both polarizations, at later times of the interaction,
considering photon emission and radiation reaction effects lead to the significant decrement of the cut-off
energy of electrons. The cut-off energy of the emitted photons for circular polarization is higher than that
of linear polarization.
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 .1مقدمه
با افزایش چشمگیر شدت لیزر در سالهای اخیر ،مطالعه پدیده
های فیزیک انرژیهای باال بسیار موردتوجه پژوهشگران در
حوزه برهمکنش لیزر و پالسما قرار گرفته است .پروژههای
متعددی در سرتاسر جهان بهمنظور دستیابی به لیزرهای فوق
پرتوان از مرتبه چند ده پتاوات در حال انجام و بهرهبرداری
هستند ] [1و دستیابی به شدتی از مرتبه 1022 W/cm2
گزارش شده است ] .[2اخیراً سامانه لیزری اروپا ] [3و سامانه
لیزری فوق پرشدت چین ] [4به توانهای بیش از  10پتاوات
دست یافتهاند .در میدانهای قوی چنین لیزرهایی ،پالسمای
کامالً یونیده شکل میگیرد .ذرات پالسما در این میدانها به
شدت نوسان میکنند و پالسمای ابر نسبیتی به وجود میآید و
برهمکنش لیزر با پالسما وارد حوزه الکترودینامیک کوانتومی
( )QEDمیشود ] .[7-5پدیدههای نوظهور متعددی از قبیل
گسیل فوتونهای پرانرژی ،واکنش تابش )RR( 1و همچنین
خلق پادذرات میتواند در این محدوده از برهمکنشها رخ داده
] [7-5و سرآغاز حوزههای پژوهشی نوینی در شاخههای مختلف
فیزیک از جمله کیهانشناسی ،فیزیک انرژیهای باال ،فیزیک
هستهای و ذرات و همچنین فیزیک کاربردی باشد ].[8
زمانی که ذره باردار در میدان الکترومغناطیسی خارجی
شتاب میگیرد تابش الکترومغناطیسی گسیل میکند ] .[9در
صورتی که حرکت ذره غیرنسبیتی باشد ،این تابشها چندان
پرانرژی نخواهند بود و حرکت ذره را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
ولی در برهمکنش لیزرهای فوق پرتوان با ماده ،پالسمای ابر
نسبیتی شکل میگیرد و ذرات میتوانند فوتونهای پرانرژی
گسیل کنند و در این صورت پدیده واکنش تابش حایز اهمیت
خواهد بود و میتواند سازوکار برهمکنش را تغییر دهد
].[14-10
زمانیکه پالس لیزر پر شدت با پالسما برهمکنش میکند،
نیروی پاندرموتیو 2ناشی از لیزر ذرات را به سمت جلو و
همچنین کنارهها سوق میدهد و بسته به مقدار چگالی پالسما و
یا شدت لیزر ،میتواند کانال و یا حباب در پالسما ایجاد کند
] .[14-11در برهمکنش فوقنسبیتی لیزر با پالسما ،نیروی
واکنش تابش اعمال شده بر ذرات ناشی از فوتونهای گسیل
شده با نیروی لورنتس( 3نیروی پاندرماتیو) برابری کرده و باعث
جلوگیری از پرتاب الکترونها به بیرون از ناحیه پالس لیزر
1. Radiation Reaction
2. Ponderomotive
3. Lorentz
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میشود .این فرایند در نهایت منجر به سازوکاری برای
بهداماندازی و شتاب الکترون میشود که بهدام اندازی واکنش
تابش نامیده )RRT( 4میشود ].[15 ،14
پدیده  RRمیتواند منجر به اثرات کوانتومی یا کالسیکی
گردد ] .[19-13مهمترین اثر کوانتومی ،پدیده تولید زوج
بهوسیله فروپاشی فوتونهای پر انرژی گسیل شده از الکترونها
است که بهویژه در نواحی چگالی باال بروز میکند .در بسیاری از
موارد ،فرمولبندی کالسیک الندائو -لیفشیتز 5برای حرکت یک
الکترون آزاد در میدان قوی الکترومغناطیس پاسخگو است
]:[20 ،14
dP
 FL  Frr
dt

() 1

که در آن  Pتکانه الکترون و  FLنیروی لورنتس است:
() 2
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در این رابطه  Frrنیروی واکنش تابش است و در حالت نسبیتی
قوی برابر است با:
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که در آن  cسرعت نور e ،و  meبار و جرم الکترون E ،و B

میدانهای الکترومغناطیسی و  γضریب نسبیتی هستند .مسیر
حرکت الکترون میتواند با حل عددی این معادالت با استفاده از
میدان لیزر مشخص به دست آید.
در حالتیکه انرژی فوتون گسیلی با انرژی جنبشی الکترون
قابلمقایسه باشد ،    e me c 2 ،اثرات  QEDباید در
محاسبات لحاظ گردند ] .[18اخیراً در برخی از کدهای ذره در
سلول ،اثر واکنش تابش در رژیم کالسیکی با استفاده از رابطه
( )1و در رژیم  QEDبا استفاده از روش مونتکارلو جهت
مطالعه در حوزه برهمکنش لیزر و پالسما لحاظ گردیده است
] .[21بهعنوان مثال در کد  QED-EPOCHفرایندهای گسیل

4. Radiation Reaction Trapping
5. Landau and Lifshitz
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سینکروترون فوتون و خلق جفت الکترون -پوزیترون با استفاده
از مدل مونتکارلو لحاظ شده است ].[23-22 ،5
تأثیر قطبش لیزر بر سازوکار برهمکنش لیزرهای پرتوان با
پالسما و پدیده  RRدر رژیمهای مختلف برهمکنش لیزر و
پالسما ،پالسمای چگال و نزدیک بحرانی بررسی شده است
] .[26-24در سال  2012تامبورینی و همکاران تأثیر قطبش
لیزر و نیروی ناشی از واکنش تابش را در برهمکنش لیزر فوق
پرشدت ،I < 1023 W/cm2 ،با هدف فویل نازک چگال با
استفاده از شبیهسازی ذره در سلول بررسی کردند ] .[24آنها
نشان دادند که در برهمکنش لیزر با قطبش خطی ،نیروی
واکنش تابش حرکت الکترونها را به شدت تحت تأثیر قرار می
دهد ولی تأثیر قابلتوجهی برای لیزر با قطبش دایروی ندارد.
در مرجع ] [25نشان داده شده است که قطبش لیزر تأثیر
قابلتوجهی بر رفتار الکترونها و تابش آنها در پالسمای با
چگالی نزدیک بحرانی دارد .برای لیزر با قطبش دایروی ،الکترون
های بیشتری بهدلیل نیروی  RRدر مرکز لیزر در مقایسه با
لیزر با قطبش خطی بهدام میافتند .این پژوهشگران همچنین
با بررسی واگرایی تابشها ،مشاهده نمودند که گسیل فوتونهای
گاما در لیزر با قطبش خطی دارای ساختار
دو -قلهای 1است ولی برای قطبش دایروی لیزر فوتونها عمدتاً
در راستای رو به جلو هستند.
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قطبش لیزر بر سازوکار
برهمکنش ،نیروی واکنش تابش و بهداماندازی الکترونها بهدلیل
 RRدر برهمکنش لیزر فوق پرتوان با پالسمای کمچگال است.
با توجه به اینکه بررسی اثر قطبش لیزر بر دینامیک الکترونها
در میدانهای لیزر فوق پرتوان بهصورت تحلیلی مشکل است
] ،[25برای این منظور از شبیهسازی ذره در جعبه دوبعدی با
قابلیت لحاظ نمودن پدیده واکنش تابش استفاده شده است .با
توجه به رژیم لحاظ شده در برهمکنش لیزر و پالسما ،در
شبیهسازیها از پدیده تولید زوج الکترون و پوزیترون صرفنظر
شده است ].[26 ،12 ،11 ،8
 .2مشخصههای شبیهسازی
در این پژوهش از کد ذره در سلول  [27] QED-EPOCHبا
درنظر گرفتن پدیده تابش پر انرژی الکترونها و نیروی واکنش
تابش ،در دو بعد استفاده شده است .ابعاد ناحیه شبیهسازی برابر
( 600μm×100μmبا پنجره متحرک  )130μm×100μmاست
و پالسما با چگالی اولیه  ne/nc=0/08در ناحیه
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 30 μm ≤ x ≤ 600 μmو  -50 μm ≤ y ≤ 50μmقرار
گرفته است nc .چگالی بحرانی پالسما است .در ناحیه شبیه
سازی ،پنجره به  4300× 600سلول تقسیم شده و 4
شبهذره الکترون و یون در هر سلول لحاظ گردیده است .از پالس
های لیزر با نمایه زمانی و مکانی گوسی شکل با دو قطبش
خطی ( )LPو دایروی ( [28] )CPبا شدت یکسان
w
)
cm 2
 ،FWHMبرابر با  40فمتوثانیه استفاده شده است که از سمت

(  ، I  4 1023طول موج  0/8 μmو پهنای زمانی،

چپ وارد ناحیه شبیهسازی میشود .با لحاظ کردن شدت
یکسان لیزر برای هر دو قطبش ،دامنه بیبعد پالس  αLبرای
لیزر  LPبه مقدار  2برابر بزرگتر از لیزر  CPاست ].[29
()4

 L  0/ 85 (I  2 )18 / 

 (I  2 )18تابندگی در واحد  1018 W/cm2است و ضریب  αدر
رابطه فوق برای حالت  LPو  CPبهترتیب برابر  1و  2است.
الکترونها و یونهای اولیه سرد لحاظ شدند و انرژی کمینه
فوتونهای گسیلی برابر  50 keVدر نظر گرفته شد.
 .3بحث و نتایج
شکل  1چگالی الکترونی پالسما را در زمانهای مختلف پس از
برهمکنش لیزر با قطبش دایروی ( )CPبا پالسما نشان میدهد.
ستون سمت چپ ،شکل ( 1الف تا ه) ،چگالی الکترونی در عدم
حضور پدیده  )RR-OFF( RRو ستون سمت راست ،شکل 1
(و تا ی) ،در حضور  )RR-ON( RRرا نشان میدهند .وقتی
پالس لیزر با پالسما برخورد میکند ،در ابتدا نیروی پاندرموتیو
ناشی از لیزر ،الکترونها را از ناحیه پر شدت لیزر دور کرده و
آنها را رو به جلو و کنارهها سوق میدهد؛ با نفوذ پالس لیزر
درون پالسما کانالی تهی از الکترون ایجاد میشود و با تزریق
الکترونها از کنارهها به ناحیه پشت لیزر ،چنانکه شکل  1الف
نشان میدهد ،حبابی در پالسما شکل میگیرد .با گذر زمان،
کانال در پالسما به جلو رانده میشود و الکترونها در آن تزریق
شده و و با سازوکار میدان دنباله شتاب میگیرند ] .[11سپس
این الکترونها بهواسطه حضور در میدان نوسانکننده لیزر یا
میدانهای دوقطبی ایجاد شده در دنباله ،حرکات نوسانی انجام
داده و تابش میکنند .این تابش منجر به اصالح حرکت
الکترونها با سازوکار  RRمیشود ].[11

1. Two-Peaks
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همان طور که در مقدمه نیز بیان شد ،یکی از اثرات پدیده
 RRبهداماندازی  RRTاست .این اثر در شکل  1قابلمشاهده
است .الکترونهای بهدام افتاده در ابتدا بهصورت یک نوار باریک
(مطابق شکلهای  1و و  1ز) ،و سپس بهصورت دستهای از
الکترونها در پشت مرز حباب و پالسما (مطابق شکل  1ح)
قابلمشاهده هستند .همچنین به نظر میرسد لحاظ نمودن
اثرات  RRمنجر به افزایش میزان تزریق الکترونها از کنارههای
حباب (کانال) به نواحی میانی آن میشود و مقایسه نمایههای
چگالی الکترونی در شکل ( 1ب ه) و (ز ی) نشان میدهد که
دسته الکترونی شکل گرفته در پشت پالس در حالت QED-
 ONپهنشدگی و کشیدگی بیشتری نسبت به حالت QED-
 OFFدارد.

مسعود پیشدست ،جمالالدین یزدانپناه ،سید ابوالفضل قاسمی

تصویر میدان عرضی لیزر و میدانهای الکترواستاتیکی
(محور سمت چپ) بههمراه چگالی الکترونی (محور سمت راست
و حالتهای  RR-ONو  )RR-OFFدر راستای محور  ،xبه
ازای  ،y= ºدر زمانهای  0/5 ،0/3 ،0/2و  1/2پیکوثانیه پس از
برهمکنش برای قطبش دایروی لیزر بهترتیب در شکلهای 2
(الف تا د) نشان داده شده است .در زمانهای اولیه برهمکنش،
دستهای از الکترونهای بهدام افتاده بهدلیل پدیده  ،RRTبا
پهنای باریک درون پالس لیزر تشکیل میشود که در شکل با
پیکان مشخص شده است (شکل  2الف و ب) ،پهنا و مقدار
چگالی این الکترونها با گذر زمان افزایش مییابد (شکل  2ج) و
در زمانهای طوالنیتر برهمکنش اثری از این الکترونها
مشاهده نمیگردد (شکل  2د) .در نمودار فیروزهای رنگ شکل
 2الف ،حالت  ،RR-OFFعلیرغم صرفنظر کردن از پدیده
بهداماندازی واکنش تابش ،قله چگالی کوچکی از الکترونها در
پشت سر قله الکترونهای بهدامافتاده در حالت RR-ON
(نمودار آبی رنگ) مشاهده میشود .تعداد کمی از الکترونها نیز
بهدلیل اثر تنگش 1کوچک حاصل از میدان مغناطیسی در حالت
 RR-OFFدر کانون لیزر بهدام میافتند ].[25

شکل  .2میدان عرضی لیزر ،میدان الکترواستاتیکی بههمراه چگالی الکترونی
شکل  .1نمایه چگالی الکترونی برای قطبش لیزر با قطبش دایروی در
زمانهای مختلف پس از برهمکنش در حالت ( RR-OFFستون سمت چپ
و ( RR-ONستون سمت راست).
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،98شماره  ،4زمستان  ،1400ص 79-72

در نگاشت یکبعدی روی محور انتشار لیزر ( ،) y= ºدر زمانهای (الف) ،0/2
(ب) ( ،0/3ج)  0/5و (د)  1/2پیکوثانیه پس از برهمکنش برای قطبش
دایروی.
1. Pinching
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چگالی یونی پالسما در زمانهای مختلف پس از برهمکنش
لیزر با قطبش دایروی با پالسما نیز در شکل  3نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،در هر دو حالت RR-OFF
و  ،RR-ONیونها عمدتاٌ به کنارهها و رو به جلو سوق داده
شده و شبهکانالی از یونها شکل میگیرد (شکل  3الف ،ب ،و،
ز) .در نواحی نزدیک به پالس ،بر خالف نواحی دور از پالس،
یونها بهصورت عمده در ناحیه برهمکنش باقی ماندهاند (جهت
بررسی با نمایه چگالی الکترونی شکل  1مقایسه شود) .با
اینحال در نواحی دور پشت پالس بهدلیل اثر میدان بار فضا و
کندی بازگشت الکترونهای نسبیتی (بهدلیل سنگینی) یونها
فرصت جابهجایی پیدا کرده و کانال تشکیل دادهاند .همچنین
مقایسه شکل ( 3ج -ه و ح -ی) نشان میدهد که لحاظ نمودن
اثرات تابش الکترونها و  RRمنجر به افزایش نسبی چگالی
یونها در نواحی میانی کانال میگردد.

شکل  .3نمایه چگالی یونی برای قطبش لیزر با قطبش دایروی در زمانهای
مختلف پس از برهمکنش در حالت ( RR-OFFستون سمت چپ) و
( RR-ONستون سمت راست).
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چگالی الکترونی پالسما در زمانهای مختلف پس از
برهمکنش لیزر با قطبش خطی ،LP ،با پالسما نیز در شکل 4
نشان داده شده است .ستون سمت چپ ،شکلهای ( 4الف تا د)،
در عدم حضور پدیده  RRو ستون سمت راست،
شکلهای ( 4ه تا ح) ،در حضور  RRاست .مقایسه تصاویر
ستونهای سمت چپ شکل  1و  4نشان میدهد که تغییر
قطبش لیزر از دایروی به خطی باعث تغییر ساختار حباب
(کانال) شکل گرفته در پالسما ،بهویژه در زمانهای بعدتر
برهمکنش میشود که دلیل آن میتواند حضور ریز نوسانات
تکانه در لیزر با قطبش خطی باشد ].[25
پدیده  RRTدر برهمکنش لیزر قطبیده خطی با پالسما نیز
بر سازوکار شتابدهی ذرات تأثیرگذار است .در زمانهای اولیه
برهمکنش ،ستون الکترونی حاصل از الکترونهای بهدامافتاده در
حباب بهدلیل پدیده  ،RRبرای لیزر با قطبش دایروی فشردهتر
از قطبش خطی است ،شکل ( 1و) و ( 4ه) .همچنین گذر زمان
نشان میدهد که در برهمکنش لیزر با قطبش خطی ،چگالی
الکترونهای بهدام افتاده کوچکتر از لیزر با قطبش دایروی بوده
و نشاندهنده پدیده  RRTقویتر در برهمکنش لیزر با قطبش
دایروی نسبت به قطبش خطی است .به این دلیل که الکترونها
در لیزر خطی با شدت بیشتری نسبت به قطبش دایروی درون
پالس لیزر نوسان میکنند ،احتمال بهدام افتادن آنها با سازوکار
 RRکاهش مییابد ].[25
چگالی فوتونهای گسیل شده توسط الکترونها در شکل 5
برای دو قطبش لیزر دایروی (ستون سمت چپ شکل  5الف تا
د) ،و خطی (ستون سمت راست ،شکل  5ه تا ح) در زمانهای
مختلف برهمکنش نشان داده شده است .در شبیهسازیهای
انجام شده از انتشار فوتونها پس از تولید صرفنظر شده است.
بخش قابلتوجهی از تابشهای مشاهده شده در شکلهای ( 5ج،
د ،ز و ح) میتواند مربوط به الکترونهای بهدام افتاده در پشت
پالس لیزر ،بهعنوان نمونه الکترونهای در فاصله طولی حدود
 330و  510میکرومتری در شکلهای  1ط و ی ،باشد .این
الکترونها بهدلیل حرکت بتاترونی در میدانهای دوقطبی در
پشت پالس لیزر ،تابش میکنند ] [11و اصطکاک ناشی از این
تابشها میتواند دلیل پهنشدگی و کشیدگی این دسته
الکترونی در حالت  RR-ONباشد (شکل  1ح -ی).
روشن است که بهویژه در زمانهای بعدی ،چگالی فوتونها
برای قطبش دایروی بزرگتر از قطبش خطی است که دلیل آن
میتواند چگالی الکترونی بزرگتر ناشی از پدیده  RRTقویتر
برای لیزر با قطبش دایروی باشد.
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شکل  .4نمایه چگالی الکترونی برای قطبش لیزر با قطبش خطی در
زمانهای مختلف پس از برهمکنش در حالت ( RR-OFFستون سمت چپ
و ( RR-ONستون سمت راست).

شکل  .5نمایه چگالی فوتونهای گسیل شده توسط الکترونها( ،الف -د)
برای قطبش دایروی لیزر و (ه -ح) برای قطبش خطی.
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طیف انرژی الکترونی در زمانهای مختلف به ازای قطبش
های دایروی (ستون سمت چپ) و خطی (ستون سمت راست)
در شکل  6نشان داده شده است .در زمانهای اولیه برهمکنش،
شکل( 6الف و ج) ،برای هر دو قطبش لیزر ،لحاظ نمودن اثر
تابش الکترونی منجر به افزایش انرژی قطع الکترونی میشود که
دلیل آن پدیده  RRTاست .با گذشت زمان مشاهده میشود که
فرایند شکل معکوس پیدا کرده و پدیده  RRبهطور قابلتوجهی
انرژی الکترونها را کاهش میدهد .بهعنوان مثال در زمان 1/8
پیکوثانیه پس از برهمکنش ،انرژی الکترونها برای هر دو
قطبش در حدود  2گیگا الکترون ولت کاهش مییابد .در زمان
های اولیه ،در حالت  ،RR-OFFعمدتاً الکترونهایی که در
جبهه و انتهای حباب قرار دارند ،الکترونهای خود تزریق شده
در حباب ،بهوسیله لیزر و یا میدان پالسما شتاب میگیرند.
با لحاظ کردن اثر  ،RRحالت  ،RR-ONبهدلیل پدیده
 ،RRTالکترونهای بیشتری در حباب (کانال) بهدام میافتند و
میدان الکتروستاتیک قویتری در ناحیه الکترونهای بهدام
افتاده ایجاد میگردد که باعث شتابگیری قویتر الکترونها می
شود .ولی با گذشت زمان انرژی لیزر بهطور قابلمالحظهای
توسط الکترونهای بهدام افتاده ناشی از  RRTجذب شده و
قدرت میدان پالسما بیشتر از حالت  RR-OFFکاهش مییابد
] .[12همچنین الکترونهای پر انرژی تابشهای قویتری
خواهند داشت و این عوامل باعث کاهش قابلمالحظه انرژی
قطع الکترونها در زمانهای بعدتر میگردد .عالوه بر این،
مشاهده میشود که در برهمکنش لیزر با قطبش دایروی،
الکترونها شتاب بیشتری نسبت به قطبش خطی ،بهویژه در
زمانهای بعدتر در شکلهای ( 6ب و د) ،دارند .نشان داده شده
است که در برهمکنش لیزر با قطبش دایروی با پالسمای نزدیک
بحرانی ،میدان جدایی بار قویتری نسبت قطبش خطی ایجاد
میگردد و الکترونها انرژی بیشتری از پالس لیزر دریافت می
کنند ].[25
طیف انرژی فوتونهای گسیل شده برای هر دو قطبش
دایروی و خطی لیزر نیز در شکل  7نشان داده شده است .در
زمانهای اولیه برهمکنش ،تفاوت قابلتوجهی در انرژی فوتونها
مالحظه نمیشود ولی در زمانهای بزرگتر پس از برهمکنش،
بهعنوان مثال در زمان  1/8پیکوثانیه ،انرژی قطع فوتونها برای
قطبش دایروی حدود  1/5برابر قطبش خطی است که دلیل آن
میتواند شتابگیری قویتر الکترونها در برهمکنش با لیزر
قطبیده دایروی باشد.
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 .4نتیجهگیری

انرژی ()GeV

انرژی ()GeV

انرژی ()GeV

انرژی ()GeV

شکل  .6طیف انرژی الکترونی در زمانهای مختلف برای قطبش دایروی لیزر
(الف و ب) و قطبش خطی لیزر (ج و د).

)Log (fp

در این پژوهش تأثیر قطبش لیزر بر سازوکار برهمکنش و
دینامیک الکترونها در حضور نیروی واکنش تابش در
برهمکنش لیزر با شدت بزرگتر از  1023 W/cm2با پالسمای
کمچگال با استفاده از شبیهسازی ذره در سلول دو بعدی بررسی
گردید .نتایج نشان میدهند که برای هر دو قطبش لیزر با لحاظ
نمودن پدیده واکنش تابش ،الکترونهایی در پشت مرز حباب
(کانال) و پالسما بهدام افتاده و با گذر زمان بهصورت دستهای از
الکترونها در این ناحیه قابلمشاهده هستند .نتایج شبیهسازی
نشان میدهند پدیده بهداماندازی واکنش تابش برای قطبش
دایروی قویتر از قطبش خطی است و از اینرو چگالی الکترون
های بهدام افتاده برای قطبش دایروی بزرگتر از قطبش خطی
خواهد بود .همچنین چگالی فوتونهای گسیل شده توسط
الکترونها برای قطبش دایروی بزرگتر از قطبش خطی است.
برای هر دو قطبش لیزر ،در زمانهای طوالنیتر برهمکنش،
لحاظ کردن پدیده واکنش تابش منجر به کاهش قابلتوجه
انرژی قطع الکترونها میشود .در برهمکنش لیزر با قطبش
دایروی ،الکترونها شتاب بیشتری نسبت به قطبش خطی
دارند .در زمانهای اولیه برهمکنش ،تفاوت قابلتوجهی در انرژی
فوتونهای گسیل شده برای دو قطبش لیزر مالحظه نمیشود
ولی در زمانهای طوالنیتر برهمکنش ،انرژی قطع فوتونها برای
قطبش دایروی بزرگتر از قطبش خطی است.

انرژی ()GeV

)Log (fp

انرژی ()GeV

شکل  .7طیف انرژی فوتونهای گسیل شده توسط الکترونها در زمانهای
مختلف برای دو قطبش (الف) دایروی و (ب) خطی لیزر.
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